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Gasinterconnectie
Verhoging van de grensoverschrijdende 
capaciteiten tussen Frankrijk en België

BETROKKEN LIDSTATEN
België, Frankrijk

PROJECTONTWIKKELAAR(S)
Fluxys
http://www.fluxys.com

GRT Gaz
www.grtgaz.com

TECHNISCHE BASISGEGEVENS
Lengte: 759 km
Bijkomende capaciteit: 10 bcm/j

BUDGET
Totale projectkosten: € 1570 mln.
Totale kosten EEPR-activiteiten:  
€ 350 mln., waarvan:
  Ontwikkelaar(s): € 175 mln.
  EEPR-steun: € 175 mln. 

(financieringsgraad van 50 %)

TIJDSSCHEMA  
EEPR-ACTIVITEITEN1

Startdatum: juli 2009
Einddatum: december 2013

BIJKOMENDE INFORMATIE
Europese Commissie, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Frans ministerie van milieu, energie 
en duurzame ontwikkeling
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/

Belgische federale overheidsdienst 
Economie, K.M.O., Middenstand  
en Energie.
http://economie.fgov.be/

Bijgewerkt: oktober 2013

1.  Activiteiten medegefinancierd onder het EEPR

DOELSTELLINGEN
De doelstelling van het project bestaat erin de grensoverschrijdende gascapaciteiten 
te verhogen tussen Frankrijk en België. In België omvat het project de bouw van twee 
hogedrukpijpleidingen (Winksele–Blaregnies en Gravenvoeren–Berneau) en twee 
compressiestations (Berneau en Winksele). In Frankrijk omvat het project de upgrade van 
het Taisnières-verbindingsstation en van het compressiestation in Cuvilly, de bouw van een 
nieuwe pijpleiding tussen Cuvilly en Dierrey en de verdubbeling van de huidige capaciteit van 
de pijpleiding tussen Dierrey en Voisines.

IMPACT VAN HET PROJECT
De verhoging van de grensoverschrijdende capaciteiten tussen Frankrijk en België is 
belangrijk voor het verbeteren van de veiligstelling van de gaslevering voor West- en Oost-
Europa. Het project zal bijkomende verbindingen ontwikkelen tussen continentaal Europa en 
de velden in de Noordzee en met Russische producenten.

OVERZICHT ACTIVITEITEN (MEDEGEFINANCIERD ONDER HET EEPR)
Het EEPR steunt de aankoop van 358 km pijpleidingen in Frankrijk. In België staat het in voor 
de aankoop van materiaal en de bouw van twee compressiestations, een in Berneau en de 
andere in Winksele.

STAND VAN ZAKEN OKTOBER 2013
De bouw van de compressiestations in Berneau en Winksele is voltooid. In Frankrijk is de 
aankoop van pijpleidingen bezig.

Het project zal operationeel zijn tegen eind 2013.
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